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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – מגמה שלילית מלווה בירידות שערים של כ 3% -במדדים המובילים נרשמה השבוע בבורסה באחד העם.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים למרות אווירה אופטימית בסוף שבוע שעבר בוול סטריט ,אולם בהמשך השבוע נרשמו
ירידות שערים חדות בכל שווקי המניות בעולם בגלל פחד מהמשך הבעיות באירופה ותיקון טכני לרעה של נתוני מאקרו בסין
ששלחו את בורסת שנגחאי לירידות של כמעט  5%ואת כל השווקים באסיה לירידות שערים חדות .מניות הגז והנפט רשמו
השבוע ירידות שערים חדות לאחר שפורסם כי מאגר "שמשון" מכיל פוטנציאל למאגר גז בגודל של כ 17% -מ"תמר" ,אך עם
סיכויי הצלחה של  15%בלבד .מנגד מניות גילת ופמס בלטו לטובה במדד ת"א  100ורשמו עליות של כ 8% -כל אחת .השבוע
עודכנו המדדים בליווי שינוי שיטת חישובם והתקיימו החלפות רבות בין המניות והמדדים השונים .באפיק הסולידי ,מדדי התל
בונד נסחרו במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי ,באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית לאחר שהתשואה על אג"ח ל 10 -שנים
בארה"ב ירדה מתחת ל ,3% -שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות חדות של עד  0.9%ומדדי אגרות החוב
השקליות )השחרים( עלו בצורה מעט מתונה יותר בכ 0.7% -בטווחים הארוכים .מחזור המסחר הממוצע היה יחסית נמוך
לתקופה האחרונה ועמד על כ 1.5 -מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב ,2.93% -מדד ת"א  75נחלש ב ,5.19% -מדד הבנקים השיל מערכו  ,2.18%מדד מדד
נדל"ן  15רשם השבוע ירידה של  2.97%ומדד התל-טק  15ירד ב .3.16% -בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של
 0.7%לרמה של  3.89ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכמעט  3%בשבוע החולף ונסגר בדיוק ברמת התמיכה של  1060הנקודות .כפי שציינו בכל
הסקירות האחרונות התחתית האחרונה והנקודה הנוכחית בה אנו נמצאים ברמה של  1060נקודות היא בעלת חשיבות מכרעת
לגבי המשך דרכו של שוק המניות ,ירידה ברורה )סגירה של יומיים ברציפות( מתחת לרמה זו תהווה איתות שורט ברור עם יעד
ברמה של  1000נקודות .מנגד ,תמיכה והיפוך חזרה כלפי מעלה מעל רמה זו תסמן תחתית כפולה עם יעד ברמת 1180
נקודות .לדעתנו ,בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.
התרחיש האופטימי כאמור יתבטל רק במקרה של שבירה ברורה של רמת  1060הנקודות.
שקל-דולר – הדולר נסחר במגמה חיובית בשבוע החולף ושוב הגיע כעת לרמת  3.90ש"ח לדולר אשר מהווה התנגדות
חשובה ורק פריצה ברורה שלה תהווה איתות לונג )קניה( ברור .כפי שהדגשנו בכל תחזיות האחרונות התמיכה החשובה
שנמצאת ברמות של  3.63-3.65ש"ח לדולר לא צפויה להשבר גם בטווח הארוך ומנגד אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה4 -
ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.
מדד  FTSEבריטניה  -המדד כולל את  100החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה .כפי
שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם ירידות שערים חדות בשבועיים האחרונים מרמה של 5300
נקודות ועד הרמה הנוכחית של  4800נקודות שכבדרך נשברה התמיכה החשובה באזור  5000נקודות .כעת ,אם התמיכה
ברמת  4800הנקודות תחזיק מעמד נקבל מהלך עולה מתקן אולם שבירה של רמה זו תהווה איתות שורט )מכירה( נוסף.
מדד הבנקים -בגרף השבועי ניתן לראות את המגמה השלילית בא נמצא המדד בשנת  .2010המדד יצר שיא יורד ולא הצליח
להגיע לאזור הגבוה שנקבע בתחילת השנה מעל רמת  1300הנקודות זה היה איתות האזהרה הראשון איתות השני היינו
שבירה של הנמוך האחרון סביב  1240/50שם המדד רשמית נכנס למגמה יורדת .בגרף ניתן גם לראות את האזור התמיכה
האופקי אליו הגיעו רמות המחירים של מניות הבנקים סביב  ,1050/70-זאת עם רמות מכירת יתר קיצוניות בגרף השבועי
כאמור מזמין כניסה למדד עם סטופ מאוד נוח ברמה של  1050נקודות וזאת כתיקון למגמה היורדת בלבד ולא כשינוי מגמה
בשלב זה.

מדד הניקיי -מדד המניות המוביל בבורסות בטוקיו יפן בו נסחרות  225המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר .ניתן לראות
שהמדד שבר את אזור התמיכה אחרון סביב רמת  9400נקודות שהוציא מהלך עולה נאה מאוד לרמות של מעל 10000
נקודות .רמת תמיכה אופקית חזקה מאוד ופסיכולוגית סביב  9000ככל הנראה תעמוד למבחן כשסוחרים אגרסיביים ינסו
לתזמן כניסה בקרוב לרמה זו עם סטופ לוס קרוב ונוח.
מדד הנסד"ק  -100מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו
יורק.
מדד הנסד"ק  100הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים .המדד מורכב ממניות תוכנה ,חומרה,
טלקום ,מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה .בגרף המחירים ניתן לראות את רמות התמיכה החשובות לטווח הקצר רמת 1730
שתמכה אתמול במדד ונתנה סגירה גבולית על התמיכה בדיוק 9 ,ימי ירידה רצופים עבר מדד המניות שהיה עד לא מזמן אחד
המדדים החזקים בבורסות העולם נראה חלש מאוד אולם ישנם מספר סימנים מעודדים ,מתנד ברמות קיצון שכל פעם הזמין
תיקון עולה מהרמה בה הוא נמצא וגאפ פתוח ברמה של  1825יכול להזמין תיקון עולה חד ואלים לפני בדיקה של רמות נמוכות
יותר.

ניתוח מניות
אלביט הדמיה ) -(1081116החברה ,אלביט הדמיה בע”מ ,עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה ,בתחומים
הבאים:
 ייזום ,בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל .לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין ,צ’כיה,רומניה ויוון ,המיועדים להקמת מרכזים כנ”ל.
 ייזום ,בניה ,תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה. השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית ,וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה. לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו ,המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.ניתוח טכני – כפי שהערכנו בשבוע שעבר המניה נבלמה באזור של  5450/5500נקודות ונתנה נר היפוך עם מחזור גבוה
יחסית לשאר ימי השבוע .סוחרים אגרסיביים יכולים לתזמן כניסה סביב רמה זו עם סטופ צמוד ,מכיוון ששבירה של רמה זו ככל
הנראה תביא לבדיקת השפל האחרון .היעדים למעלה במידה ותחל תנועה בשווקים הם 6000/100 ,ומעל תבנית רו"כ הפוכים
)תבנית היפוך ממגמה יורדת לעולה( שהשלמתה תתרחש סביב מחיר של  7200נקודות.
ישראמקו יה"ש ) -(232017השותפות ,ישראמקו  -נגב  ,2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד
גז כשותף כללי מצד אחד ,ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני .ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת
נפט וגז בישראל .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א .25
ניתוח טכני – המניה ירדה ביום רביעי בחדות עקב אכזבה רבה מאוד מהסקרים במאגר ששמשון בו היא מחזיקה אולם הגרף
נתן לכך לא מעט אזהרות .אזור התנגדות חזק מאוד סביב  56-58הינו כרגע אזור מכירה ,גאפ פתוח ברמה של  43.4משאיר
חוב ישן ואנו מאמינים שהוא ייסגר בשלב מסוים בדיוק כמו שהגאפ העליון ב  53.5ייסגר .נכון לעכשיו המניה נמצאת במגמה
יורדת לאחר העליות האחרונות שכולם התבססו על המאגרים החדשים מכיוון שתמר נראה כבר מגולם ברמות המחירים
הנוכחיים .אזור תמיכה נקודתי קיים גם סביב  47.5-48שם סוחרים אגרסיביים יכולים לנסות לתזמן כניסה בשאיפה לסגירה של
הגאפ העליון .לסיכום אין סיבה כרגע להזיק בנייר והכוונה היא לסוחרי טווח קצר.
טאואר ) -(1082379החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע”מ ,הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים ,ומספקת שירותי ייצור
משלימים ותמיכה בתכנון .בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות ,מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים מעורבי אותות,
מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני -ממרץ האחרון המניה אינה מצליחה ליצר שיא עולה אחד בגרף המחירים וניתן לראות שכל שיא נמוך מקודמו
למרות שהמניה אחת החיוביות בבורסה של ת"א .ניתן לראות שישנה תמיכה מוצקה סביב רמה של  485/500שם בד"כ
מגיעים הקונים .רמת תמיכה קצרת טווח סביב  550/5נשברה ביום המסחר האחרון ונראה שבשלב ראשון ייסגר גאפ פתוח
סביב רמה של  540נקודות .כרגע לדעתנו המניה במהלך יורד קצר טווח ויכולה אף לבדוק את רמת התמיכה החשובה המצוינת
לעיל.

דלק קידוחים ) - (475020השותפות ,דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז
בישראל .בהתאם להנחיות הבורסה ,התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו
במפורט בהסכם השותפות המוגבלת ,אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של
השותפות .בנוסף ,נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
מניות החברה נסחרת תחת מדד ת"א .25
ניתוח טכני -המנייה בכללי נמצאת במימוש למהלך העולה החד האחרון .ביום המסחר האחרון נתמכה המנייה ,על תמיכה
כפולה של אופקי  930וקו מהלך יורד ,זה שנפרץ בעבר וכמו שמופיע ע"ג הגרף המצ"ב .אם כן ,רמת  930מהווה כרגע תמיכה,
כאשר ההתנגדות החשובה כעת יושבת על ) 1025סגירת גאפ( והתנגדות קו מהלך יורד .לכן כעת המנייה עדיין מוגדרת תחת
מימוש ,כאשר יציאה מתחום  1025 \935יאשר את האיתות ההמשכי במנייה.כל עוד שאין יציאה מתחום זה ,עדיין מוגדרת
המנייה כתחת מימוש .אין להוציא מכלל אפשרות ,תיקון קטן בטווח שנאמר לעיל ,לפני המשך יורד עתידי.

פז נפט ) - (1100007לחברה ,פז חברת הנפט בע"מ ,שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
 מגזר מתחמי התדלוק והמסחר :תחנות דלק ציבוריות. שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ,ללקוחות הקבוצה. מגזר הזיקוק :מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכייה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן ,תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין ,סולר ,דלק סילוני ,מזוט ,שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני -המנייה הגיעה ביום המסחר האחרון לתמיכה משמעותית על רמת  50000במונחי שערי סגירה .מנגד יש לנו את
קו המגמה היורד בליווי ממוצע  50המשייט על קו מגמה זה  ,כרגע על  , 53348לכן ניתן לומר שיש לנו כעת התכנסות מחירים
בין תמיכה להתנגדות  ,בהתאם לערכים שצוינו  ,כאשר סגירה מחוץ לערכים אלה יאשר איתות לטווח הקצר.
לאומי ) - (604611התאגיד ,בנק לאומי לישראל בע”מ ,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת ,בישראל ובעולם.
בהתאם לאסטרטגיה העיסקית ,מאורגן בנק לאומי ב 4-קווי עסקים :הבנקאות העסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות
גדולות ובינלאומיות ,הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות ,הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות
עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה ,והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים
למשקי בית ועסקים קטנים .חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי ,בשוק ההון ,
משכנתאות ,חתמות ועוד.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך יורד ברור ,נסחרת בתעלה יורדת ונעה בתבנית של שיאים ושפלים יורדים .יחד עם זאת
ניתן לראות כי בשלב זה נבלמה על רמת התמיכה האופקית ב  1370נק' ומכאן לדעתי סיכוי גבוה שתצא לתיקון עולה .רמת
התנגדות הקרובה שוכנת ב  1500נק' ואחריה ברמת  1540נק' ,פריצת שתי הרמות הנ"ל תהווה איתות חיובי לנייר ,מאידך
שבירת  1373ע"ב נעילה תהווה החמרה משמעותית במהלך היורד.
פועלים ) - (662577התאגיד ,בנק הפועלים בע”מ ,פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים .עבודתו של הבנק מול עיקר
לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות :העסקית והקמעונאית .החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות
הגדולות והבינוניות ,לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית ,בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – נסחרת תחת מהלך יורד בחודשים האחרונים כאשר ,טווח התנועה הנוכחי הוא בין רמת  1377מלמטה לרמת
 1500מלמעלה ,פריצה או שבירה של אחד הצדדים יהוו איתות למהלך הבא בנייר.
חברה לישראל ) - (576017החברה ,החברה לישראל בע”מ ,הינה חברת החזקות הפועלת בייזום ,קידום ופיתוח של עסקים
בישראל ובחו”ל .לשם ביצוע השקעותיה ,החברה לישראל ,לרבות באמצעות חברות בנות ,בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה
בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים ,ובכלל זה ,מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות ,תוך התמקדות בגופים בעלי היקף
פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה ,ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם .החברה לישראל פועלת ,באמצעות
מערך של תאגידים מוחזקים ,בעיקר בענפי הכימיקלים ,הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת .כמו כן ,פועלת החברה לישראל
לייזום ופיתוח עסקים נוספים .מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך היורד של התקופה האחרונה כאשר בשלב זה רמת  2400שח מהווה תמיכה ששבירתה
תהווה החמרה משמעותית של התמונה הטכנית .יחד עם זאת ניתן לראות כי מ.נ 50 .חותך את מ.נ 200 .מלמעלה כלפי מטה
ובכך מתקבל למעלה איתות שלילי לטווח הבינוני .רמת ההתנגדות הקרובה מלמעלה שוכנת ב  ₪ 2610ואחריה ברמת ,2800
רק פריצת שתי הרמות הנ"ל תהווה איתות לשינוי ממגמה יורדת לעולה.

דיסקונט א ) - (691212התאגיד ,בנק דיסקונט לישראל בע”מ ,פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל ,בנקים למשכנתאות
וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי ,חיתום להנפקות וניהולן ,השקעות בקרנות הון ,ניהול תיקי
השקעות ,קופות גמל וקרנות השתלמות .פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית :מגזר זה כולל את החברות הגדולות -.בנקאות מסחרית :מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות ,בעלות מחזורמכירות שנתי של עד  100מיליון ש”ח - .בנקאות קמעונאית :מגזר זה כולל את החברות הקטנות ,לקוחות אח”מ ועסקים קטנים
ופרטיים.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה במהלך היורד של התקופה האחרונה כאשר רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב  642נק' ואילו רמת
ההתנגדות ב  710נק' .פריצה או שבירה של הרמות הנ"ל יתנו את האיתות לכיוון התנועה הבא.

על רגל אחת
ביוליין ) -(1101518המניה נסחרת במגמה שלילית מאז הסכם המסחור שפורסם לפני כשבועיים והשבוע מחקה את כל
העליות שקדמו לו .אזור תמיכה שוכן בכל הרצועה של  320-330נקודות .סוחרים אגרסיביים יכולים לתזמן כניסה באזור זה
לתיקון העולה שבמידה ויגיע יעדיו הם סביב  370-390נקודות.
בריינסוויי ) -(1100718המניה בשלב זה שלילית מאוד וביצעה בחודש האחרון תיקון עולה לגל היורד האחרון מרמות של
 1350ל  .750אזור התנגדות לטווח הקצר נמצא סביב  .950/75תמיכה נמצאת סביב  850נקודות.
הוט ) -(510016המניה נמצאת במגמה שלילית ורמות מכירת יתר חזקות מאוד הן בגרף היומי והן בגרף השבועי .אזור תמיכה
אופקי חזק מאוד נמצא ב  3300/50נקודות ,מתחת יש רמה נוספת סביב  3200אולם היא חלשה יותר .ניתן לתזמן כניסה סביב
רמת המחירים הנוכחיות עם סטופ נוח בשביל לסחור את התיקון העולה שבמידה ויגיע יעדיו הם לאזור של .3600/3800
מכתשים אגן ) -(1081819מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א .25מבט טכני מראה כי המנייה הגיעה ליעד שננקב בסקירה
הקודמת על  1300כאשר ביום המסחר האחרון אף שברה תמיכה זו וסגרה מתחתיה ,מה שאומר שאם ביום המסחר הבא
המנייה לא תשכיל לחזור מעל רמת  , 300היא מקבלת איתות שלילי נוסף ,עם יעד לאזור .1200
שיכון ובינוי ) -(1081942מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .100מבט טכני מראה כי המנייה שברה לאחרונה תמיכה על
רמת  ,700כאשר רמה זו מאשרת התנגדות בשלב זה  .כל עוד שאנו מתחת לרמה זו המנייה ממשיכה לשהות תחת מימוש.
רק סגירה מעל רמה זו יאשר תיקון עולה עד לרמת  750אופקי ,שם תיבחן המנייה בשנית.
כיל ) -(281014מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א  .25ניתן לראות טכנית כי המנייה מתקרבת לתמיכת  4150במונחי
סגירה  .זו תמיכה מאוד חשובה ,וכאן למעשה תתקבל ההכרעה להמשך הטווח הקצר ,כלומר -היפוך על תמיכה יאשר אפשרות
לתיקון עד לרמת  , 4500בעוד שבירת תמיכה זו יאשר המשך שלילי במנייה.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות http://finance.sponser.co.il/pps/index.php sponser charts -
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך
כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות
שהוזכרו ,כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

